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Filie i Oddziały Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga   Południe m.st. Warszawy
Wypożyczalnie dla Dorosłych i Młodzieży Kontakt Godziny pracy

Wypożyczalnia nr 3
ul. Waszyngtona 2b

tel. (22) 617 52 44
e-mail: bp3@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 18
ul. Grochowska 118

tel. (22) 610 52 58
e-mail: bp18@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 19
ul. Witoszyńskiego 2

tel. (22) 671 88 48
e-mail: bp19@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 24
ul. Grochowska 279

tel. (22) 810 58 71
e-mail: bp24@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 40
ul. Paca 46

tel. (22) 810 02 57
e-mail: bp40@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 44
ul. Grochowska 333a

tel. (22) 810 33 84
e-mail: bp44@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 62
ul. Egipska 7

tel. (22) 672 06 92
e-mail: bp62@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 66
ul. Angorska 14

tel. (22) 617 56 25
e-mail: bp66@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 78
ul. Majdańska 5

tel. (22) 813 27 22
e-mail: bp78@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 89
ul. Grochowska 202

tel. (22) 610 73 09
e-mail: bp89@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 90
ul. Rozłucka 11a

tel. (22) 810 25 14
e-mail: bp90@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 92
ul. Biskupia 50

tel. (22) 610 17 55
e-mail: bp92@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 94
ul. Meksykańska 3

tel. (22) 672 80 91
e-mail: bp94@bppragapd.pl

poniedziałek– piątek 10.00–19.00

Wypożyczalnia nr 100
ul. Zwycięzców 46

tel. (22) 617 06 38
e-mail: bp100@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Wypożyczalnia nr 110
ul. Abrahama 10

tel. (22) 672 47 01
e-mail: bp110@bppragapd.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek 14.00–19.00
środa, piątek 9.00–14.00

Oddziały Kontakt Godziny pracy

Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr V
ul. Meissnera 5

tel. (22) 671 04 51 w.108
cnv@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek 10.00–20.00
sobota 9.00–15.00

Wypożyczalnia
Zbiorów Obcojęzycznych

ul. Meissnera 5

tel. (22) 613 62 73
w. 112 (film, muzyka)

w. 114 (ksiąźki obcojęzyczne)
w. 115 (zbiory British Council)

e-mail: wko@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek 10.00–20.00
sobota 9.00–15.00

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów
ul. Meissnera 5

tel. (22) 671 04 51 w. 110
e-mail: ksiazkamowiona@bppragapd.pl

poniedziałek, środa 10.00–18.00
wtorek, czwartek 10.00–15.00

piątek 10.00–12.00

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
ul. Meissnera 5

tel. (22) 671 04 51 w. 116
e-mail: kawiarenka@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek 10.00–20.00
sobota 9.00–15.00

Dyrekcja i administracja, ul. Meissnera 5, 03–982 Warszawa, tel./fax (22) 671 05 11, 671 04 79, e-mail: biblioteka@bppragapd.pl
DYREKTOR – Mirosława Majewska, m.majewska@bppragapd.pl, dyrekcja@bppragapd.pl
KADRY – tel. (22) 671 05 11, 671 04 51 w. 103
KSIĘGOWOŚĆ – Mirosława Kamińska, tel. (22) 671 04 79, 671 04 51 w. 105, 106, m.kaminska@bppragapd.pl 
INSTRUKTOR – Anna Gawkowska-Kowalik, tel. (22) 671 04 79, 671 04 51 w. 104, a.gawkowska_kowalik@bppragapd.pl
KOORDYNATOR edukacji kulturalnej – Ewa Korulczyk, tel. (22) 671 04 51 wew. 117, e.korulczyk@bppragapd.pl

Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Kontakt Godziny pracy

Biblioteka nr 2
ul. Witoszyńskiego 2

tel. (22) 671 88 48
e-mail: bd2@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Biblioteka nr 16
ul. Walewska 7a

tel. (22) 810 87 99
e-mail: bd16@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Biblioteka nr 42
ul. Biskupia 50

tel. (22) 610 27 80
e-mail: bd42@bppragapd.pl

poniedziałek, środa, piątek 13.00–19.00
wtorek, czwartek 10.00–16.00

Biblioteka nr 45
ul. Meksykańska 3

tel. (22) 672 80 91
e-mail : bd45@bppragapd.pl 

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Biblioteka nr 47
ul. Paca 46

tel. (22) 810 02 57
e-mail: bd47@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Biblioteka nr 55
ul. Egipska 7

tel. (22) 672 06 92
e-mail: bd55@bppragapd.pl

poniedziałek – piątek 10.00–19.00

Biblioteka nr 67
ul. Abrahama 10

tel. (22) 672 47 01
e-mail: bd67@bppragapd.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek 14.00–19.00
środa, piątek 9.00–14.00
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Szanowni Czytelnicy, 

5 lat temu – z myślą o użytkownikach i czytelnikach Biblio-
teki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe,
ukazał się pierwszy numer czasopisma Bibliotekon pra-
ski .Magazyn bibliotek publicznych na Pradze Południe.
Chcieliśmy przybliżyć naszą ofertę, zaprosić do Biblioteki,
by zaspokajać potrzeby edukacyjne, zainteresowania oraz
tworzyć warunki do kulturalnego spędzania czasu wol-
nego mieszkańców naszej dzielnicy.
Na łamach „Bibliotekonu praskiego”, przekazujemy infor-
macje o projektach edukacyjno-kulturalnych, wydarzeniach
i akcjach realizowanych w Bibliotece dzięki współpracy
z południowopraskimi szkołami i przedszkolami, stowarzy-
szeniami, fundacjami i organizacjami pozarządowymi oraz
licznymi ambasadami w projektach wielokulturowych. Po-
lecamy również książki warte przeczytania.
W tym jubileuszowym, 10.numerze „Bibliotekonu praskiego”,
już dziś zapraszamy Państwa na uroczystości 100-lecia uro-
dzin Patrona Biblioteki – Zygmunta Jana Rumla, których
inauguracja odbędzie się 23 lutego 2015 r.
Przed nami również akcja „Zima w mieście”, na którą za-
praszamy do Biblioteki w dniach 19–30 stycznia, spotka-
nia wielokulturowe (Armenia, Chiny, spotkania kresowe),
liczne zajęcia cykliczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
warsztaty językowe i kursy komputerowe.

Dziękuję wszystkim za wspólne inicjatywy i realizowane 
projekty, pozostaję w przekonaniu, że nadchodzący Rok
będzie jeszcze lepszy, bogaty w nowe wyzwania i sukcesy.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w 2015 roku.

Mirosława Majewska
Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

w numerze
Biblioteka w pejzażu życia kulturowego
Pragi Południe
Praska Jesień Czytelnicza 4
Biblioteka wśród laureatów 
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Biblioteka wielokulturowa
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Bibl iotek a  w pe j zażu ż yc ia  kulturowego Pr agi  Południe

Praska Jesień Czytelnicza
JESIEŃ W POŁUDNIOWOPRASKICH BIBLIOTEKACH

Jesień to taka pora roku, która dla naszych Czytelników oznacza
często same przyjemności. Dłuższe wieczory są znakomitym pre-
tekstem do tego, by zamiast tkwić przed telewizorem, wyjść z
domu na jesienne spotkanie czytelnicze. Program, przygotowany
przez Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dziel-
nicy Praga Południe m.st. Warszawy na Praską Jesień Czytelniczą
2014 był bardzo bogaty. Można było wybierać pomiędzy spotka-
niem z autorem, a wieczorem literacko-muzycznym lub werni-
sażem w bibliotecznej galerii. Na ciekawą dyskusję o książce
zapraszały też dwa kluby czytelnicze: Klub Miłośników Książki
Mówionej i Dyskusyjny Klub Książki.

Zaczęło się nie byle jak, bo spotkaniem z Danutą Grechutą i Ja-
kubem Baranem, autorami książki Marek. Marek Grechuta we
wspomnieniach żony, Danuty. 

Marek Grechuta – ikona polskiej poezji śpiewanej miał wielu
miłośników, zwłaszcza wśród pokolenia obecnych 50.–60. latków,
toteż z ogromną przyjemnością zauważyliśmy, że w spotkaniu
uczestniczyli także ludzie młodzi. Świadczy to o ponadczasowo-
ści piosenek Marka Grechuty.

Biblioteczny Punkt Informacji Kulturalnej, ul. Waszyngtona 2b,
zaprosił Czytelników na spotkanie autorskie z Markiem Łusz-
czyną, autorem książki Igły: polskie agentki, które zmieniły bieg
historii. Dzięki tej książce – literaturze faktu, można było dowie-
dzieć się o ciekawych, nieznanych zdarzeniach z czasów II Wojny
Światowej.

Kto lubi długie opowieści o dziejach rodziny, mógł przyjść na
spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską. Spotkanie Saga ro-
dzinna jako gatunek literacki – na podstawie trylogii „Cukier-
nia pod Amorem”, odbyło się w Wypożyczalni dla Dorosłych
i Młodzieży nr 44. Varsavianista, Paweł Łoś promował swoją

|  Ewa Korulczyk, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe

fot. Archiwum Biblioteki

książkę Przypadki sędziego Mauersberga aż w trzech Bibliote-
kach: nr 40, 62 i 78. 

Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie z dr Barbarą Jaro-
szuk-Żuradzką na temat literatury iberoamerykańskiej oraz
wieczór poezji serbskiej prowadzony przez Grzegorza Walczaka.

Niezwykłym powodzeniem cieszyły się dwa wieczory lite-
racko-muzyczne: Róże dla Warszawy, Danuty Stankiewicz
z okazji 70 Rocznicy Powstania Warszawskiego i Ku pokrzepie-
niu serc, Anety Skarżyński z okazji rocznicy odzyskania niepo-
dległości. 

Należy niewątpliwie wspomnieć o spotkaniach w Saloniku Li-
terackim, organizowanym wspólnie z Europejskim Centrum
Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku.

Pierwsze spotkanie to wykład: Igora Strojewskiego – Elżbieta
Barszczewska, aktorka wierna Warszawie 100 lecie urodzin,
drugie – poetyckie spotkanie z aktorem Stanisławem Górką
Ach Panie, Panowie…

W Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 40 , dała się
słyszeć Mowa z Grochowa, spotkanie autorskie z Przemysła-
wem Śmiechem, autorem książki o tym tytule.

Jedno z ważniejszych wydarzeń tegorocznej jesieni to Wigilia
Reymontowska – spotkanie literacko-etnograficzne z okazji 90
rocznicy przyznania Nagrody Nobla za powieść Chłopi oraz
Roku Władysława Reymonta (2015). Tuż przed nastaniem ka-
lendarzowej zimy, bogatą w wydarzenia Praską Jesień Czytel-
niczą 2014, zakończyło spotkanie historyczno literackie
Syberia – migracja i pamięć zesłańców 1863 r.

Jesień się kończy, ale do naszych bibliotek zapraszamy przez
cały rok. Na pewno znajdziecie w nich Państwo coś dla siebie.
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Bibl iotek a  w pe j zażu ż yc ia  kulturowego Pr agi  Południe

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Z wielką dumą informujemy, iż pro-
jekt Twórcza biblioteka, uczę i bawię
się bez końca Małgorzaty Kalbarczyk,
realizowany w Bibliotece dla Dzieci
i Młodzieży nr 55, przy ul. Egipskiej 7,
otrzymał III nagrodę m.st. War-

szawy za najlepszy projekt z zakresu
edukacji kulturalnej w grupie projek-
tów realizowanych przez instytucje
animacji kultury.

Wśród nagrodzonych projektów zgłoszonych do Kapituły Konkursu, a realizowanych
na Pradze-Południe, znalazł się także projekt Kuchnia warszawska – dziedzictwo

niezapomniane Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, przy ul. Majdańskiej.
Projekt otrzymał I nagrodę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Kapituła Nagrody m.st. Warszawy za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej,
dokonała wyboru laureatów spośród 78 projektów zgłoszonych do Konkursu , przyznano
16 nagród i 8 wyróżnień.
Gala finałowa odbyła się 4 listopada w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.
Zwycięzcom gratulujemy!

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dziel-
nicy Praga Południe m.st. Warszawy ogłosiła konkurs foto-
graficzny „Moja Praga Południe”, trwający do 30 listopada.

Celem konkursu było pokazanie, poprzez Państwa zdjęcia,
miejsc lub różnego rodzaju zdarzeń dotyczących Dzielnicy,
dzięki którym jest ona nam bliska. Uchwycenie Pragi Południe

5. edycji Konkursu na najlepszy projekt 

z zakresu edukacji kulturalnej

wśród laureatów

ROZSTRZYGNIĘTY!

w ciekawy, być może dotąd nie spotykany sposób, pokazanie na
zdjęciach ducha tej Dzielnicy, udowodnienie, że jest to wspa-
niałe miejsce, w którym warto żyć!

Z przyjemnościa informujemy, że w tegorocznej edycji kon-
kusu laureatami zostali:

I nagroda – Kaja Diks

II nagroda – Dariusz Diks

II nagroda – Kinga Przepióra

III nagroda – Joanna Konarzewska

III nagroda – Kaja Diks

III nagroda – Adam Ilczuk

Nagroda Specjalna – Kinga Przepióra

Uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy Zwycięzcom.

Nagrodzone prace będzie można oglądać w styczniu 2015 r. w Bibliotece przy

ul. Meissnera 5



T w ó r c z a  B i b l i o t e k a  –  U c z ę  s i ę  i  b a w i ę  b e z  k o ń c a

prezentacje >>>  

herbaciany szlak

fot. Archiwum Biblioteki

Wyprawa na Wschód – to cykl 12 spotkań dla dzieci
w wieku przedszkolnym, realizowany w Bibliotece Publicznej
im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe. 

Projekt był współfinansowany ze środków m.st. Warszawy a zrea-
lizowany został przez Fundację Edukacji Międzykulturowej przy
współpracy Młodzieżowego Domu Kultury im. W. Broniewskiego,
Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe
i Przedszkola nr 178 „Kolorowa Kraina”. 

Podczas 12 spotkań staraliśmy się przybliżyć dzieciom kulturę
i zwyczaje państw Azji – Chin i Wietnamu, zachęcić do wykona-
nia prac plastycznych inspirowanych opowieściami i legendami
pochodzącymi z tego regionu świata.

W Bibliotece nr 45, wędrowaliśmy herbacianym szlakiem

oraz przygotowaliśmy się na nadejście chińskiego i wietnam-
skiego Nowego Roku. Przeprowadzonych zostało 6 zajęć.

Smocze opowieści, to temat kolejnych 6 spotkań z najmłod-
szymi w Bibliotece przy ul. Meissnera 5. Wszystkie warsztaty pro-
wadziły: Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska, Iwona Wądołowska,
Agnieszka Lepianka i Emilia Szołkowska.

W zajęciach uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 178 „Kolo-
rowa Kraina”, nr 162 „Saski Zakątek”, nr 32, nr 370, nr 392
„Wróbelka Elemelka”, nr 54, nr 51 „Misia Czarodzieja”, nr 180,
nr 380 „Promyk Gocławia”.

Punktem wyjścia dla całego cyklu było spotkanie poświęcone
chińskiemu smokowi. Przedszkolaki wysłuchały opowieści i le-
gendy na ten temat, dowiedziały się, dlaczego smok jest tak
ważny w życiu każdego młodego Chińczyka. Podczas warsztatów

|  Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska, Fundacja Edukacji Międzykulturowej
|  Emilia Szołkowska, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45

powstały też barwne chińskie kapelusze z wizerunkiem tego fan-
tastycznego zwierzęcia. 

Spotkanie z herbatą zaczęliśmy od degustacji tajemniczego zie-
lonego napoju podanego w eleganckich filiżankach. Dzieci zoba-
czyły, jak pięknie wiruje kulka białej herbaty zaparzonej
w tradycyjny sposób. Wyobraziliśmy sobie też, jak do filiżanki z go-
rącą wodą wpada niepozorny listek, który nadaje jej niesamowity
smak i aromat. Cesarz chiński był zachwycony, nasi mali goście
też. Oprócz wspaniałych wrażeń wizualnych poznaliśmy też kilka
ciekawych faktów dotyczących herbaty – ile lat trzeba studiować w
„herbacianej szkole”, żeby zaparzyć najlepszy napój, kiedy herbata
nam pomaga a kiedy może szkodzić oraz czy można nią malować. 

W klimat chińskich i wietnamskich świąt wprowadziły widzów
prezentacje pięknych papierowych gałązek, obsypanych manda-
rynkami. To jedna z najważniejszych ozdób noworocznych w re-
gionie Chin i Wietnamu. Oczywiście przypomnieliśmy też sobie
jak smakują te owoce. Zapachy obranej mandarynki i kadzidełka
doskonale wprowadziły dzieci w klimat i zachęciły do przygoto-
wania ogromnego papierowego smoka, którego taniec wieńczy
każde święto w Azji. Dowiedzieliśmy się też, co Chińczycy zosta-
wiają sobie w czerwonych kopertach, dlaczego ciasto noworoczne
przypomina zieloną paczuszkę, jak ważne jest światło lampionów
oraz czym zajmuje się Duch Kuchni. W takt muzyki zatańczył
chiński smok – pięknie wirowały wstążki, które wiązały przed-
szkolaki na jego długim ogonie. Wszyscy uczestnicy zajęć zatań-
czyli razem ze smokiem i przekonali się, jak przyjemne i wesołe
może być świętowanie.
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ZAUWAŻYĆ

|  Agata Budna, Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe

fot. Joanna Kruk

niewidzialne

T w ó r c z a  B i b l i o t e k a  –  U c z ę  s i ę  i  b a w i ę  b e z  k o ń c a

Fundacja Oczy Serca
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22 lutego 1915
W Piotrogrodzie w rodzinie Władysława Rumla i Janiny z Tymiń-
skich rodzi się syn – Zygmunt Jan.
1933–1934
Zygmunt Jan Rumel rozpoczyna swą poetycką drogę. Powstają
wtedy wiersze: Dziś, Słowa i śnieg, Poranek, Pole i Pieśń II

Talent poetycki odziedziczył prawdopodobnie po matce piszącej
pod pseudonimem „Liliana”.
1935
Ukończył Liceum Krzemienieckie, gdzie przez pewien czas miesz-
kał w dawnym dworku Juliusza Słowackiego. 
Jako licealista należał do Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej.
Już wtedy jego wiersze i artykuły drukowało pismo licealistów Nasz

Widnokrąg

Po otrzymaniu matury podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie
Warszawskim.
1937
Powstają: Pieśń III, Słowo i Jabłoń aksamitna dedykowana przy-
jaciółce z młodych lat Jance Sułkowskiej.
1939
Uczestniczył w kampanii wrześniowej w stopniu podporucznika
artylerii, w listopadzie zaś podjął aktywną działalność konspira-
cyjną, jako jeden z organizatorów podziemnej prasy ludowej.
Napisał wtedy wiersz Zajazd, zaczynający się słowami: 
„Zajechali nocą zbrojni przed dwór – 
Toporami wyrąbali wrót zwór(…)”
1940
Powstaje wiersz „Więzień” prawdopodobnie dla uwięzionego brata
Bronisława, straconego w 1941 r. a także wiersz Drukarnia inspi-
rowany poszukiwaniem lokalu i przenosinami drukarni Komendy
Głównej Batalionów Chłopskich.
1941
Zygmunt Jan Rumel zawarł związek małżeński z Anną Wójcikie-
wicz, towarzyszką walki i swoją podkomendną. Dedykował jej
wiersz Sawitri, wtedy także powstał wiersz Dwie Matki.

życ ia  i  twórczości
K A L E N D A R I U M

Poeta nieznany, postać zapomniana, którą dziś odkry-
wamy na nowo.

Pozostała po nim niewielka spuścizna, zaledwie kilka
artykułów i około 40 wierszy. To jednak czego pozwolił
nam doświadczyć w swojej poezji, która dzięki jego żonie
i matce zachowała się z pożogi wojennej, daje niezwykły
przedsmak wrażliwości i różnorodności form stosowa-
nych przez tego młodego poetę. Jego twórczość i życiorys
wpisują się w tragiczny scenariusz pokolenia Kolumbów,
w szczególny sposób dotykający ludność kresową. Poezja
pełna napięć, a równocześnie nie pozbawiona nadziei,
przesiąknięta miłością do ziemi z której wyrósł. To Krze-
mieniec, jego historia i atmosfera staje się kluczem do
zrozumienia twórczości i osoby Zygmunta Rumla. Poezja
przepełniona odwołaniami do sarmacji, romantyzmu,
a zarazem osadzona na tle ukraińskiego pejzażu i fol-
kloru. Przestrzeń stepów wołyńsko-ukraińskich i głębokie
poczucie ludowości czyni go „ostatnim poetą romantycz-
nym »szkoły ukraińskiej« w poezji polskiej”. Jarosław
Iwaszkiewicz nazwał go diamentem, „którym strzelano
do wroga. Diament ten mógł zabłysnąć pierwszorzędnym
blaskiem. To, co pozostało po Rumlu, świadczy o tym do-
bitnie… Nazwisko warte zapamiętania, bo oznacza ono
niezwykłego młodzieńca, prawdziwego poetę – a przy tym
umysł oryginalny.” 

100-lecie urodzin Zygmunta Rumla, które przypada 22
lutego 2015 r. jest specjalną a zarazem dobrą okazją by
przypomnieć tę postać i jego twórczość. Poeta i żołnierz,
Baczyński Kresów – to najczęstsze określenia jakie spot-
kamy przy jego nazwisku. Jednak tak bogatą osobowość
trudno zamknąć w kilku określeniach. Mniej poznany
jest Rumel, jako działacz społeczny, syn osadnika czy
mąż. Dlatego właśnie ten specjalny rok 2015 w szcze-
gólny sposób będzie okazją do jeszcze innego i szerszego
spojrzenia na postać Zygmunta Jana Rumla. W całym
kraju odbędzie się wiele wydarzeń, których celem będzie
przybliżenie jego postaci. Ma w tym pomóc powołanie
„Komitetu Obchodów 100-lecia Urodzin Zygmunta Jana
Rumla”.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Połu-

dnie w sposób szczególny zaprasza wszystkich

na uroczystość poświeconą swojemu Patronowi

– 23 lutego.

Niech ten rok będzie szansą do sięgnięcia po poezję
i bliższego poznania osoby Zygmunta Rumla. „Przy-
wróćmy mu to imię, poecie bez książki i bez mogiły”.

Może tylko zostanę imieniem…

Zygmunt Jan Rumel 
– ukryty diament
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1941
Wczesną jesienią jako ochotnik-emisariusz został delegowany
przez Komendę Główną Batalionów Chłopskich i Centralne Kie-
rownictwo Ruchu Ludowego na Wołyń w celu rozpoznania sytua-
cji i nawiązania kontaktów z tamtejszymi działaczami ludowymi.
1942
Żołnierz-Poeta wraz z żoną spędził zimę na Wołyniu, co Anna
Rumlowa wspomina tak:
„Mieszkaliśmy w izbie, gdzie podłoga była z gliny, a trzy ściany
szczytowe. Nocą, po wygaśnięciu piecyka (…) izba przemieniała
się w komnatę „królowej śniegu”… odkrywałam wtedy w Zyg-
muncie wspaniałe poczucie humoru na co dzień i niezmąconą po-
godę ducha, która go nie opuszczała w najbardziej dramatycznych
momentach. Wstawał bardzo wcześnie (…) były to jedyne godziny
przeznaczone na pisanie”.
1942
Wiosną wrócił do Warszawy i po jego sprawozdaniu, kierownictwo
Stronnictwa Ludowego „Roch” i BCH zdecydowało o rozpoczęciu
pracy konspiracyjnej na Wołyniu.
1943
Styczeń. We wsi Granatów w powiecie Horochów uczestniczył
w powołaniu Komendy Okręgu VIII BCH „Wołyń” i komend obwo-
dowych.
Zygmunt Jan Rumel został komendantem okręgu wołyńskiego.
1943
Ostatnie zachowane wiersze żołnierza-poety noszą datę czerwiec
1943.
1943
W lipcu Rumel otrzymał polecenie przeprowadzenia rozmów z do-
wództwem Ukraińskiej Powstańczej Armii.
7 lipca udał się wraz ze swoim oficerem Krzysztofem Markiewi-
czem pseudonim „Czort” oraz z woźnicą Witoldem Dobrowolskim
do jednego ze sztabów północnozachodniego zgrupowania UPA.
1943, noc z 10 na 11 lipca
Zygmunt Jan Rumel zginął z rąk nacjonalistów ukraińskich we wsi
Kustycze wraz ze swoimi towarzyszami. Zostają pochowani we
wspólnej mogile.

Na śmierć poety

A kiedy go z wami nie będzie –
Usypcie mu kurhan stepowy –
Aby słyszał, jak burzan pieśń gędzie
I wiatr stepem przewala się płowy…
By mu miesiąc wstający z limanów
Oczy prószył kitajką czerwoną…
I kląskanie by słyszał bocianów,
Gdy piórami lotnymi wiatr chłoną…
Niech tam orły dziobami pieśń skraszą,
A teorban piosenką zakwili…
Bo o wolę on waszą i naszą
Śpiewał – zanim odpoczął w mogile…
Niech tam zmierzchy siniejąc rozgarną
Błękit nieba najczystszy i skromny –
Aby nocą wieczyście już czarną
Patrzył w wszechświat ponad nim ogromny!

Pieśń II

O twej krainie słyszałem dumy – i smutne jak dumy pieśni,
ziemio szeroka wołyńska w jasny rzucona przedwieczerz,
– ale dziś sercem i dłonią chcę nową pieśń ucieleśnić,
i latem z przyzb się śmiejącą – Ładę słowiańską – Ksieni.
To wszystko jest szatą jeno – jej barwą, światłem i cieniem,
i tą tęsknotą, co z piękna pełnego kształtu się rodzi,
ale dziś dłonią i sercem chciałbym odnaleźć to drżenie,
które, nim jabłoń wyrosła, szczepiło jej pęd w ogrodzie.

Samotność

Czy odkryje kto dno samotności
które w słowa kryjówce dziś mieszczę
poza dnem czy odnajdzie tam jeszcze
gałąź serca – dzikiej winorośli?
Czy odkryje kto ścieżkę dumania
krasnobarwną płynącego rzeką
czy policzy te łzy które pieką
wśród strun moich samotnego grania?
Po cóż prószyć więc łzy na litery
po co w noc o bezsenność kołatać
aby ćwiartką białego papieru
tak oddalać się ciągle od świata?
I za dziką przestrzenią samotną
znaleźć pustkę jak ból wielokrotną

PATRON
â Decyzją Rady m.st Warszawy dnia 10 lutego 2011 r. Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy Praga Południe otrzymała imię Zygmunta Jana Rumla.
â Patron ulic w Gdyni i Legnicy oraz skweru w Ruszowie.
FILMY
â „Poeta nieznany” – scenariusz, realizacja Wincenty Ronisz, zdjęcia Grzegorz

Borowski redakcja Jerzy Kapuściński produkcja Wytwórnia Filmowa Czo-
łówka, TVP SA Program 2, 2004. czas 59 min.

LITERATURA
â Zygmunt Jan Rumel, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1975 
â Zygmunt Jan Rumel – Poezje Wybrane, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,

Warszawa,1978
â Zygmunt Jan Rumel, Dwie Matki, Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojsko-

wych i Cywilnych Kresów Wschodnich, Warszawa, wyd. I – 2008, wyd. II (po-
szerzone) – 2010, wyd. III – 2012.
â Bożena Gorska, Krzemieńczanin, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2008
â Janusz Gmitruk, Zygmunt Rumel. Żołnierz nieznany, Warszawa 2009
â Romantyczne fascynacje Ukrainą w liryce Zygmunta Jana Rumla w: Pograni-

cze kulturowe, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009
â Bohdan Pociej, Zygmunt Jan Rumel, poeta „źle obecny”, w: Rzeczpospolita,

02.01.2009
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iblioteka
wielokulturowaB

|  Iwona Wądołowska, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych 

fot. Archiwum Biblioteki
Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy – Wy-

pożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, kieruje swoją szeroką ofertę, zarówno do miesz-
kańców Warszawy, jak również obcokrajowców, uchodźców, imigrantów na stałe
i czasowo przebywających w stolicy, jak również studentów, nauczycieli i bibliotekarzy.
Różnorodne wydarzenia, które odbywają się w Bibliotece, mają na celu przybliżenie kul-
tur i języków obcych. Kierowane są do różnych wiekowo odbiorców: dzieci, młodzieży, do-
rosłych i seniorów.

Przy współpracy z ambasadami, instytucjami kultury i instytutami językowymi oraz to-
warzystwami organizujemy odczyty, lekcje językowe, kursy językowe i zajęcia plastyczno-
edukacyjne oraz imprezy plenerowe.
Szczególnie dziękujemy za współpracę w ostatnim półroczu:
■ Ambasadzie Republiki Serbii (patronat honorowy nad „Spotkaniem z serbską poezją”)
■ Ambasadzie Ukrainy (współorganizacja „Dnia z kulturą i literaturą ukraińską”) ■ Fun-
dacji Edukacji Międzykulturowej (projekt warsztatów dla przedszkoli: „Smocze opowie-
ści”) ■ FRSE i instytutom językowym z Warszawy (współorganizacja Europejskiego Dnia
Języków 2014)

26 listopada br. gościliśmy przedstawicieli instytutów i lektorów języków obcych,
którzy poprowadzili kilkanaście spotkań dla przedszkolaków i uczniów południowopras-
kich szkół. 

W ofercie znalazły się m.in. ■ j. hiszpański: Espanol brzmi znajomo” ■ j. nie-

miecki: „Musik, Deutsch und neue Medien – warsztat”, „Wohnen und leben in Öster-
reich” i „Pierwsze kroki po niemiecku” ■ j. portugalski: „Portugalski i Portugalia
dla początkujących”, ■ j. francuski: „Początki z językiem francuskim” ■ j. włoski:
Tuttifrutti – mangia e parla italiano!” ■ j. rumuński: „Rumuński – nic trudnego”. 

Od 5 lat współpracujemy również z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych w Laskach. Raz w roku organizujemy różnorodne i dostosowane do
wieku uczniów prelekcje w języku angielskim. Prowadzący to nasi pracownicy, doce-
niani przez dyrekcję Ośrodka za empatię i profesjonalne podejście pedagogiczne do
dzieci. 

18.XI. odbyła się już 5 edycja. Tematem przewodnim była Australia. Na zajęciach
omawiano zwyczaje, historię oraz typowe zwroty i wyrazy stosowane tylko w Australii. 

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych kieruje swoją ofertę także do Seniorów. Już
od kilku lat Katarzyna Kurowska (pracownik WZO) i wolontariuszka Magdalena Giem-
bicka prowadzą zajęcia językowo-kulturowe dla 4 grup. W październiku br. wycho-
dząc na przeciw oczekiwaniom Czytelników i dzięki pomocy wolontariuszy,
rozpoczęliśmy bezpłatne zajęcia także z języka niemieckiego. W sumie w naszych za-
jęciach uczestniczy już ponad 100 Seniorów.
Serdecznie zapraszamy młodszych i starszych w nasze gościnne progi.

Czekamy na Państwa codziennie w godz.10.00–20.00 oraz w soboty

w godz. 9.00–15.00.

od góry:
Lekcja j. angielskiego
Argentyński wieczór literacki
Spotkanie z Ukrainą
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12 listopada 2014 r. mieliśmy zaszczyt gościć w Bibliotece
wiele znakomitych osobistości na spotkaniu: Wieczór poezji

Serbskiej. Patronat honorowy objęla Ambasada Republiki Ser-
bii.

Wieczór odbył się w ramach VII Festiwalu Poezji Słowiańskiej
(11–15.11 2014 r.). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Ambasady Republiki Serbii, na czele z Panią Jeleną Marković-
Kristić – Radcą ds. politycznych, prasy i kultury, poeci serbscy,
goście z Bułgarii, z Jakucji, Litwy, Białorusi oraz Węgier. Odbył
się międzynarodowy wieczór literacki, prowadzony przez
dr. Grzegorza Walczaka – poetę, prozaika, dramaturga, literata,
tłumacza poezji serbskiej. W spotkaniu brał również udział ini-
cjator i organizator VII Festiwalu Poezji Słowiańskiej, Aleksan-
der Nawrocki – red. naczelny Poezji dzisiaj.

Śpiewała Marina Paniszewa z Białorusi oraz Grzegorz Wal-
czak, któremu na fortepianie akompaniowała Bożena Sitek.
Czytano poezję w oryginale oraz w tłumaczeniu na język polski
wybitnych serbskich poetów takich jak: Desanka Maksimović,
Vasko Popa czy Milosa Crnjanskiego, którego utwory cytowała
Vesna Perić z Radia Belgrad, w tłumaczeniu Grzegorza Łatu-
szyńskiego oraz Grzegorza Walczaka. Zaprezentowano również
utwory współczesnych poetów serbskich specjalnie przybyłych
na tę okazję – Petra Żebeljana i Vladana Stamenkovicia.

Ten bardzo udany wieczór, w którym brało udział ok. 70 osób,
zakończono degustacją „gibanicy” – serbskiego przysmaku oraz
symboliczną lampką serbskiego wina. Poczęstunek dla gości
ufundowała Ambasada Republiki Serbii.

25 września 2014 roku w Bibliotece Publicznej im. Z .J. Rumla
w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy odbyło się Spot-

kanie z Ukrainą, kolejna z imprez poświęconych naszemu
wschodniemu sąsiadowi. W organizacji wydarzenia wsparli nas
Ambasada Ukrainy, Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód
Oddział Mazowiecki, Społeczne Towarzystwo Polska-Ukraina.

Przed południem na zajęcia zaprosiliśmy dzieci z Przedszkola
Nr 370. Poznawały język ukraiński, oglądając film a następnie
kolorowały przygotowane dla nich rysunki głównych bohaterów
bajki. Na pożegnanie i w nagrodę za pracę, dzieci częstowały się
ukraińskimi słodyczami.

Po południu przywitaliśmy w Bibliotece nieco starszych mi-
łośników języka i kultury ukraińskiej. Po wysłuchaniu przemó-
wienia Dyrektor Biblioteki, Mirosławy Majewskiej, Ryszarda
Tomalaka ze Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód,
przedstawicieli Ambasady oraz przewodniczącego Społecznego
Towarzystwa Polska-Ukraina Henryka Bednarskiego, uczest-
nicy spotkania z wielkim zainteresowaniem i zaciekawieniem
obejrzeli spektakl w wykonaniu dzieci z teatru „Badiaka-Ma-
niaka” ze szkoły Ukraińskiej w Warszawie oraz krótki film – wi-
zytówkę Ukrainy.

22 października 2014 r. w Bibliotece Publicznej im. Z. J. Rumla
m.st. Warszawy, odbyło się spotkanie na temat współczesnej
prozy argentyńskiej zorganizowane przez Stowarzyszenie Pol-
sko-Argentyńskie i zaprzyjaźnioną z nami wymienioną wyżej
Bibliotekę. Uczestników spotkania powitała Dyrektor, Miro-
sława Majewska. Obecni byli m.in. Przewodniczący Komisji
Kultury Rady Dzielnicy Praga Południe, Ryszard Kalkhoff i re-
prezentujący Ambasadę Argentyny, Sekretarz, Pan Miguel
Angel Cuna. Na uwagę zasługuje też udział grupy studentów
Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Niezwykle ciekawą prelekcję na temat współczesnej litera-
tury argentyńskiej wygłosiła dr Barbara Jaroszuk z Instytutu
Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, autorka nie-
dawno wydanej książki Traumy i zabawy. Współczesna proza

relacja z wieczoru poezji

SERBSKIEJ

argentyńska (1983–2013 ). W sposób bardzo przejrzysty przed-
stawiła kierunki tej literatury, jej uwarunkowania i zasadnicze
tematy. Przybliżyła też najwybitniejszych autorów i omówiła naj-
ciekawsze dzieła. W rozmowie z uczestnikami spotkania i w od-
powiedziach na pytania, ukazała związki współczesnej prozy
argentyńskiej z jej wybitnymi twórcami, jak Jorge Luis Borges
czy Ernesto Sabato. Szczególne zainteresowanie wzbudziła in-
formacja o polskich śladach w argentyńskiej literaturze,
a zwłaszcza wciąż budzącej zainteresowanie i obecnej w życiu
kulturalnym Argentyny twórczości Witolda Gombrowicza, który
jak wiadomo, przebywał 24 lata na emigracji w tym kraju i na-
pisał tam kilka ze swych najważniejszych dzieł.

Na zakończenie spotkania dr B. Jaroszuk wręczyła egzem-
plarze swej książki Dyrektor M. Majewskiej i Przedstawicielowi
Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego, Eugeniuszowi Nowo-
rycie. To bardzo udane i ciekawe spotkanie zakończyły oży-
wione rozmowy przy lampce wina.

ARGENTYŃSKI
|  Eugeniusz Noworyta, prezes Stowarzyszenia

Polsko-Argentyńskiego

wieczór literacki

Z UKRAINĄ
S p o t k a n i a w O b c o j ę z y c z n e j



CZYTELNICY
BIBLIOTEKI NA PRADZE POŁUDNIE

Autor: Karol Modzelewski / Tytuł: Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca / Wydawnictwo: Iskry /
Gatunek: Wspomnienia
Wspomnienia wybitnego historyka mediewisty, działacza politycznego, jednego z grona najbardziej znanych opozycjo-
nistów z czasów Polski socjalistycznej. Książka ukazuje dzieje rodziny i losy jego samego na tle historii politycznej Pol-
ski od lat czterdziestych XX wieku po chwilę obecną. Opowiedziana z troską o szczegóły historyczne ukazuje postawy
opozycjonistów z lat sześćdziesiątych, z czasu „Solidarności” i okresu przemian ustrojowych w naszym kraju, zwraca
uwagę na wielość koncepcji i różnorodność dróg dojścia do pełnej demokratyzacji życia politycznego w Polsce od prób
naprawiania systemu socjalistycznego aż po zupełne odejście od jego założeń.
Laureat Literackiej Nagrody NIKE 2014.

Autor: Mariusz Urbanek / Tytuł: Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna / Wydawnictwo: Iskry / Gatunek: Biogra-
fie zbiorowe
Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur, Antoni Łomnicki i wielu innych uczonych tworzyło
w latach międzywojennych tzw. lwowską szkołę matematyczną. Współpracując ze sobą, bądź rywalizując, przeciw-
stawiając matematykom z Warszawy i Krakowa, dokonali wielu odkryć, zdobyli sławę, zaszczyty i zrobili międzyna-
rodowe kariery wykładowców, a Ulam został współtwórcą pierwszej bomby atomowej. Ich burzliwe losy, osiągnięcia,
kariery naukowe i pozanaukowe, dramatyczne dzieje kończące się w wielu przypadkach śmiercią od kul hitlerowskich
okupantów, opisuje autor na tle zmieniającego się życia politycznego i kulturalnego Polski w czasie dwudziestolecia
międzywojennego, w trakcie i po II wojnie światowej.

Autor: Jodi Picoult / Tytuł: Już czas / Wydawnictwo: Prószyński i S-ka / Gatunek: Powieść obyczajowa
Od ponad dziesięciu lat Jenny Metcalf nie może przestać myśleć o swojej matce, Alice, która zaginęła w tajemni-
czych okolicznościach. Jenny nie chce uwierzyć, że została porzucona, więc uparcie tropi matkę w Internecie i
przegląda jej stare pamiętniki. Alice była badaczką słoni i pisała głównie o nich, ale Jenny ma nadzieję, że zapiski
kryją wskazówki co do miejsca pobytu matki. Niestrudzona w poszukiwaniach, zyskuje dwoje nieoczekiwanych
sprzymierzeńców. Pierwszym jest Serenity Jones, jasnowidzka, która wsławiła się odnajdywaniem zaginionych
osób – a następnie zwątpiła w swój dar. Drugi to Virgil Stanhope, zgryźliwy prywatny detektyw, który niegdyś pro-
wadził sprawę zaginięcia Alice oraz dziwnej, być może powiązanej z nim śmierci jednego z jej współpracowników.

Autor: JEben Alexander, Ptolemy Tompkins / Tytuł: Mapa nieba. Niesamowite historie ludzi, którzy dotknęli tajem-
nicy życia po śmierci / Wydawnictwo: Znak / Gatunek: Literatura faktu
Historie ludzi, którzy dotknęli tajemnicy życia po śmierci. Eben Alexander znów dostarcza dowodów na istnienie Nieba.
Eben Alexander, znakomity neurochirurg, w swojej przełomowej książce „Dowód” opowiedział o niesamowitej po-
dróży, jaką odbył poza granicę życia i śmierci. Śmierć kliniczna pozwoliła mu na chwilę zajrzeć do urzekającego
świata Nieba, w które jako sceptyk wcześniej nie wierzył.
Świadectwa ludzi posłużyły autorowi do utkania nadzwyczajnej opowieści o zagadkowych doświadczeniach, po-
zwalających uwierzyć, że nasz świat ma jeszcze jeden wymiar, głęboko skryty, czysto duchowy, który czasem wy-
czuwamy, ale którego nigdy dotąd nie opisano tak przekonująco.

Autor: Maria Nurowska / Tytuł: Miłość rano, miłość wieczorem / Wydawnictwo: W.A.B. / Gatunek: Romans historyczny
To powieść o uczuciach, które potrafią przetrwać długie lata, o historii, która staje im na przeszkodzie, i o męskiej przy-
jaźni, która nie poddaje się przeciwnościom losu. Jerzy, powstaniec warszawski, podczas powojennej zawieruchy zostaje
oddzielony od młodej żony. Nie wie, że Zofia jest w ciąży i wkrótce na świat ma przyjść ich córka Ania. Przypadkiem Jerzy
i Zofia spotykają się po latach. Ona jest sławną śpiewaczką operową, on – wziętym architektem. Małżonkowie z trudem
się rozpoznają, a Jerzy niespodziewanie dowiaduje się, że jest ojcem. Anna sprawia jednak sporo kłopotów, utrzymuje kon-
takty z terrorystyczną Frakcją Czerwonej Armii i trafia do więzienia w zachodnich Niemczech. Jerzy wspólnie z powstań-
czymi kolegami postanawia ją odbić. Ich akcja nie ma zbyt wielkich szans powodzenia, ale Jerzy za wszelką cenę chce
odbudować rodzinę.
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polecają
Autor: Małgorzata Mycielska / Tytuł: Ale patent!, Księga niewiarygodnych wynalazków / Wydawnictwo: Dwie Siostry /
Gatunek: Literatura popularno-naukowa
Książka stanowi zwariowany przegląd niezwykłych pomysłów dawnych i współczesnych wynalazców, dowcipnie
zilustrowany przez Aleksandrę i Daniela Mizielińskich.
Znajdziemy tu osobisty zachmurzacz, latający rower, bąbelkowy telegraf, lodową płytę gramofonową i wiele innych
niesamowitych wynalazków - nowatorskich, odkrywczych, nieudanych czy wręcz niemożliwych – ale zawsze nie-
standardowych.

Autor: Agnieszka Gadzińska / Tytuł: Wielkie odkrycia Matyldy i Skloty / Wydawnictwo: Skrzat / Gatunek: Opowia-
danie przygodowe
To już trzecia część przygód Skloty i jej przyjaciół. Rezolutna, 6-letnia dziewczynka ma dobre serce, głowę pełną
pomysłów i energię, o jakiej dorośli mogą tylko pomarzyć. 
Tym razem postanawia spełnić jak najwięcej dobrych uczynków, chce udowodnić, że ma wyobraźnię, a nawet,
wspólnie z przyjaciółmi, wpada na pomysł, jak zrobić ze swojej miejscowości kurort turystyczny!
Nieodłącznym towarzyszem jej arcyzabawnych przygód jest kot Kaktus, który, oprócz zdolności mówienia, posiada
łysy ogon i mocno wybujałe ego.

Autor: India Desjardins / Tytuł: Wigilia Małgorzaty / Wydawnictwo: Dwie Siostry / Gatunek: Opowiadanie
Wzruszająca opowieść o tym, że w Wigilię naprawdę zdarzają się cuda.
Małgorzata, jak co roku, spędza Wigilię samotnie. Tak jest jej wygodnie. Rodzinne święta ją męczą, zresztą w ogóle
nie wychodzi już z domu – ma ponad osiemdziesiąt lat, a na zewnątrz czai się tyle niebezpieczeństw… Właśnie siada
do kolacji przed telewizorem, gdy nagle zdarza się coś, co odmieni te święta – i wszystkie następne dni…
Magia tej niezwykłej książki przekracza granice wieku – choć jej subtelny urok w pełni docenią przede wszystkim
dorośli. Książka nagrodzona jednym z najbardziej prestiżowych międzynarodowych wyróżnień w dziedzinie ilustra-
cji książkowej – BolognaRagazzi 2014.

Autor: Kathryn Littlewood / Tytuł: Okruchy magii / Wydawnictwo: Egmont / Gatunek: Fantasy kulinarne 
Trzeci tom uroczego cyklu o rodzinie Szczęsnych! 
Dzięki wygranej w międzynarodowym konkursie pieczenia Rozmarynce udało się odzyskać rodzinny Almanach wie-
dzy kulinarnej. Jest teraz znana na całym świecie – tak bardzo, że Pan Smalec, szef Korporacji Wypieków Cukier-
niczych Mostess, porywa dziewczynkę, żeby ta opracowała nowe, magiczne przepisy na jego firmowe ciasteczka…

Autor: Barbara Kosmowska / Tytuł: Kolorowy szalik / Wydawnictwo: Literatura / Gatunek: Powieść obyczajowa o to-
lerancji
Do klasy dołączył Nowy. Ma dziwne ubrania, własne zdanie i zwyczaje. Nie zabiega o przyjaźń. Jakby mu na nikim
nie zależało. Bez wątpienia jest jakiś inny. W każdym razie nie swój… Ech, naprawdę niełatwo go rozgryźć… Zresztą,
czy warto? Przecież od razu widać, że słodko nie będzie… A jednak aż korci, żeby do niego zagadać – Nowy jest
taki intrygujący! Komu trudniej? Nowemu czy reszcie klasy? Zwykle rację ma „reszta”, bo siła w grupie. Ale czy za-
wsze? Czy również tym razem?
Dwie opowieści o tym, jak bardzo bywamy nieuważni…



Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną
w formie samorządowej instytucji kultury i poprzez prowadzenie 25 filii i oddziałów, tworzy sieć w zakresie usług bibliotecznych,
informacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców Pragi Południe.
Dzielnicową sieć biblioteczną tworzą:
■ Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr V
■ Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych
■ Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów
■ 15 Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży
■ 7 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży
■ Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej
Sieć bibliotek jest rozmieszczona na terenie Dzielnicy Pragi Południe w dosyć dużym rozproszeniu, ale tak zorganizowanym, aby zapewnić
łatwy dostęp do zbiorów i usług bibliotecznych.
Każda filia Biblioteki Dzielnicy działa podobnie, ale każda ma trochę inny charakter, rodzaj zbiorów i zakres oferowanych usług. Filie
mogą się nawzajem uzupełniać w swojej działalności, współpracować ze sobą i dostarczać większą i różnorodną ofertę dla czytelni-
ków na terenie Dzielnicy.

ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa; tel./fax (22) 671 05 11, 671 04 79; e-mail: biblioteka@bppragapd.pl

www.bppragapd.pl

W Wypożyczalni nr 3, Filli Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla,
od dwóch lat działa BIPIK (Biblioteczny Punkt Informacji Kultu-
ralnej). 

Jako centrum informacji kulturalnej, staramy się promować kul-
turę, zdobywamy informacje, jak w atrakcyjny sposób można spędzić
czas wolny.

Tworzymy ofertę kulturalną dla różnych grup odbiorców poprzez
realizowanie przedsięwzięć informacyjno-kulturalnych. 

Co tydzień prezentujemy zbiór zapowiedzi najciekawszych im-
prez kulturalnych w naszej Dzielnicy. Zawarte są one w Informato-
rze Kulturalnym dostępnym na miejscu lub na stronie internetowej
BIPK-u. Prenumerujemy także gazetę Południe – wiadomości ze
wszystkich dzielnic stolicy, o wydarzeniach gospodarczych, poli-
tycznych i kulturalnych.

Wydarzenia w BIBIK-u:

n spotkania eksperckie z prawnikiem (dla seniorów),
n spotkania z informatykiem „LATARNIK”, pozwalające dosko-

nalić swoje umiejętności z obsługi komputera i Internetu
(współpraca a Fundacją Sukces),

n spotkania autorskie (m.in. z Wandą Spalińską, Markiem Łusz-
czyną),

n zajęcia cykliczne – Spotkania Varsavianistyczne, prowadzone
przez Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota
Kaczka”,

n warsztaty dla młodzieży prowadzone przez pracowników Mu-
zeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku podkreślające wartość
i znaczenie symboli narodowych,

n korepetycje dla uczniów (organizowane przez Fundację Wspólna
Droga i wspomagane przez korepetytorów – wolontariuszy),

nwystawy („Moskwa za czasów Puszkina”, Ekslibrysy – autorstwa
Krzysztofa Marka Bąka, Portrety namalowane przez Słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierownictwem Walerii Kor-
sak-Rabś i wiele innych).

Nasza działalność informacyjna ma na celu pomóc i wspierać dą-
żenie mieszkańców do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa
w kulturze. Jest to dobra okazja do budowania więzi międzyludz-
kich, integrowania środowiska osób w wieku emerytalnym jak rów-
nież z młodym pokoleniem.
Serdecznie zapraszamy.

tel. (22) 617 52 44
bp3@bppragapd.pl

bipik@bppragapd.pl 

Godziny otwarcia BIPIKu i Biblioteki:
Poniedziałek, Środa, Piątek 13.00–19.00

Wtorek, Czwartek 10.00–16.00

KONTAKT

BIBLIOTECZNY PUNKT
INFORMACJI KULTURALNEJ
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SALONIK LITERACKI

23 LUTEGO

áá13 stycznia áá 10 lutego áá 10 marca
áá 7 kwietnia áá 5 maja

100. lecie urodzin Patrona Biblioteki
– poety Zygmunta Jana Rumla

16 MAJA

SPOTKANIA WIELOKULTUROWE

PRAGnienie czytaniA

Dzień z książką i kulturą Armenii – 29 stycznia
Dzień z książką i kulturą Chin – 28 maja
Spotkania kresowe

CYKLICZNE ZAJĘCIA KLUBOWE DLA DZIECI

CYKLICZNE ZAJĘCIA KLUBOWE DLA DOROSŁYCH

Klub Zająca
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55

Klub Olbrzyma
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45

Klub Hipcia
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16

Klub Mikołajka
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42

WARSZTATY JĘZYKOWE DLA SENIORÓW

KURSY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW

język angielski
język niemiecki

na poziomie podstawowym 

BIBLIOTECEW

Dyskusyjny Klub Książki
– pierwsza środa w miesiącu

Klub Miłośników Książki Mówionej
– druga środa w miesiącu

Klub Podróżnika TRAMPEK
– ostatnia środa w miesiącu

ZIMAw

Do akcji przystąpiły:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16
ul. Walewska 7 A, tel. 22 810 87 99, bd16@bppragapd.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55
ul. Egipska 7,tel. 22 672 06 92, bd55@bppragapd.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42
ul. ul .Biskupia 50, tel. 22 610 27 80, bd42@bppragapd.pl

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej 
ul. Meissnera 5, tel. 22 671 04 51 w. 116, kawiarenka@bppragapd.pl

W Bibliotekach dzieci uczestniczyć będą:

n w zabawach sportowych (kręgle, ćwiczenia sportowe)
n w wycieczkach do kina, teatru, muzeum
n w warsztatach teatralnych 
n w warsztatach plastycznych
n w zajęciach komputerowych
n w konkursach z gier planszowych

W Kawiarence Internetowej:
n w zajęciach komputerowych
n w mini kinie DVD (tytuły filmów dla dzieci dostępne

na miejscu)

zapraszamy
19–30.01.2015

MIEŚCIE m.in.

więcej na www.bppragapd.pl

Zajęcia cykliczne:

koordynator akcji – Małgorzata Kalbarczyk
tel. 22 672 06 92



Nagrodzone prace

I NAGRODA – Kaja Diks

II NAGRODA – Dariusz Diks II NAGRODA – Kinga Przepióra

III NAGRODA – Adam Ilczuk III NAGRODA – Kaja Diks III NAGRODA – Joanna Konarzewska


